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Záväzná prihláška na víkendovú výuku lyžovania v sezóne 

2018/2019 
 
Meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu): ............................................................................................ 

Bytom:  ...................................................................................................................................................... 

 

* Týmto záväzne prihlasujem:  

Meno a priezvisko dieťaťa: ....................................................................................................................... 

Dátum narodenia:               ....................................................................................................................... 

k účasti na víkendovej výuke      lyžovania  

organizovanej športovým združením ACE SKI SCHOOL, zastúpené Ing. Ivanom Lehoťákom, bytom 

Pod Tobolou 1, 949 05 Nitra.  

Čestne prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že som zákonným zástupcom uvedeného 

dieťaťa,  zároveň čestne vyhlasujem, že dieťa netrpí žiadnymi zdravotnými problémami, ktoré by 

vylučovali absolvovanie lyžiarskej výuky.  

Moje dieťa je súčasne poistené voči následkom úrazu pri zimných športoch v komerčnej poisťovni 

.................................................................., s vyhovujúcim poistným krytím.  

 

Telefonické kontakty na rodiča/zákonn.zástupcu  .........................................................................  

                                                                               ......................................................................... 

e-mailový kontakt      ......................................................................... 

 

V ............................ dňa ....................... 

 

 ........................................  

Podpis rodiča  

*  Informácie o spracovávaní osobných údajov dostupné na str. 2 
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Informácie o spracovávaní osobných údajov 

podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov („GDPR“) a ust. §19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov 

 
a) Údaje o prevádzkovateľovi: športové združenie ACE SKI SCHOOL, Novozámocká 52, 949 05 

Nitra,  aceski@aceski.sk, +421 918 183 911 (ďalej len „Prevádzkovateľ“); 
b) Zodpovedná osoba: Prevádzkovateľ nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu; 
c) Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za 

účelom evidencie dieťaťa ako účastníka víkendovej výuky lyžovania a následné uskutočnenie 
lyžiarskej výuky a za účelom ochrany života a zdravia dieťaťa (prípadné poskytnutie osobných 
údajov lekárovi v prípade úrazu). Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba a Prevádzkovateľ (zmluva o víkendovej výuke lyžovania); 

d) Kategórie príjemcov osobných údajov: zamestnanci Prevádzkovateľa a osoby, ktoré budú 
vykonávať činnosť pre Prevádzkovateľa na základe obchodnoprávneho alebo 
občianskoprávneho vzťahu (vždy len v nevyhnutnom rozsahu); 

e) Prenos údajov do tretích krajín: nezamýšľa sa; 
f) Doba uchovávania: minimálne po dobu trvania výuky a v prípade, ak budú osobné údaje 

súčasťou účtovného dokladu, tak po dobu stanovenú zákonom o účtovníctve ( v súčasnosti 10 
rokov); 

g) Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pretože 
bez poskytnutia osobných údajov by nebolo možné vyplniť prihlášky a evidovať dieťa ako 
účastníka lyžiarskej výuky. Ak by osobné údaje poskytnuté neboli, nie je možné aby dieťa 
lyžiarsku výuku absolvovalo; 

h) Poučenie o právach: Osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú ("dotknutá osoba") má 
právo kedykoľvek požadovať prístup k  osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú 
nesprávne, alebo sa zmenili), má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ak už 
neexistuje dôvod pre ktorý by sa mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich 
spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos 
týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek 
odvolať. V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovávaním osobných údajov bol 
porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie, má právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť Vyššie 
spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môže tak urobiť u Prevádzkovateľa emailom 
aceski@aceski.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa športové združenie ACE SKI 
SCHOOL, Novozámocká 52, 949 05 Nitra. 


